
 
                                                                                                                         

                                                                                                                                                             

від 29.09. 2021 № 16/VIII-850                           

м. Краматорськ      

 

 
Про внесення змін до Програми 

економічного і соціального розвитку 

Краматорської міської 

територіальної громади на 2021 рік, 

затвердженої рішенням міської ради 

від 24.02.2021 № 5/VIII-209 (зі 

змінами) 
  
 

У зв’язку з уточненням змісту та обсягів фінансування по окремих заходах та розділах  

Програми економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної 

громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.02.2021 № 5/VIII-209 (зі 

змінами), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
 міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А : 

 
Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку Краматорської 

міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

24.02.2021 № 5/VIII-209 (зі змінами) (далі - Програма), а саме: 
 
1) у розділі 3. «Заходи економічного і соціального розвитку у 2021 році» (додаток1): 
 
- доповнити: 
 
підрозділ 3.16. «Захист прав і свобод громадян» пунктом 39;  
в підрозділі 3.19. «Житлово-комунальне господарство» блок «Теплове господарство»   

пунктами 13, 14;  
в підрозділі 3.24. «Охорона навколишнього природного середовища» блоком 

«Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного 

світу та збереження природно-заповідного фонду» та пунктом 8;  
 
- викласти в новій редакції: 

 
в підрозділі 3.16. «Захист прав і свобод громадян» рядок «Всього по захисту прав і 

свобод громадян»; 
в підрозділі 3.17. «Соціальний захист населення» пункти 11, 12, 36 та рядок «Всього 

по соціальному захисту населення»; 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
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в підрозділі 3.19. «Житлово-комунальне господарство» рядки «Всього по тепловому 

господарству» та «Всього по житлово-комунальному господарству»; 
в підрозділі 3.23. «Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на території 

міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб» пункти 6, 9 та рядок «Всього по заходам, 

пов’язаним з наслідками проведення ООС, АТО на території міста. Підтримка внутрішньо 

переміщених осіб»; 
в підрозділі 3.24. «Охорона навколишнього природного середовища» пункт 4 та рядок 

«Всього по охороні навколишнього природного середовища»; 
 
2) у розділі 4. «Організаційне забезпечення виконання заходів Програми» (додаток 

2) викласти в новій редакції пункт 1 та рядок «Всього по організаційному забезпеченню 

виконання заходів Програми»;  
 

3)  у розділі 8. «Перелік інвестиційних/інфраструктурних проєктів, реалізація яких 

пропонується у 2021 році» (додаток 3): 
 
- доповнити: 
 
підрозділ «Житлова політика» пунктами 3, 4; 
підрозділ «Охорона здоров’я» пунктами 7, 8; 
 
- викласти в новій редакції: 
 
в підрозділі «Охорона здоров’я» пункт 6 та рядок «Всього по охороні здоров’я»; 
в підрозділі «Громадські будівлі» пункт 3 та рядок «Всього по громадським будівлям; 
в підрозділі «Житлова політика» рядок «Всього по житловій політиці»; 
рядок "Всього по місту»; 
  
4) у розділі 9. «Джерела та обсяги фінансування Програми у 2021 році» викласти в 

новій редакції: 
 
- в підрозділі  9.1. «Фінансове забезпечення заходів Програми» рядки: «Захист прав і 

свобод громадян», «Соціальний захист населення», «Житлово-комунальне господарство», 
«Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на території міста. Підтримка 

внутрішньо переміщених осіб», «Охорона навколишнього природного середовища», 
«Організаційне забезпечення виконання заходів Програми» та «Всього» (додаток 4). 

 
- в підрозділі 9.2. «Фінансове забезпечення інвестиційних/інфраструктурних проєктів 

розвитку Програми» рядки: «Охорона здоров’я», «Громадські будівлі», «Житлова політика»  

та «Всього по місту» (додаток 5).  
 
 
 

 
Міський голова                                                                                     О.В. Гончаренко 
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Додаток 1 
до рішення міської ради 
29.09. 2021 № 16/VIII-850 

3. Заходи економічного і соціального розвитку у 2021 році 
 

№ і назва 

завдання 

Стратегії 

розвитку 

Донецько

ї області 

на період 

до 2027 

року 

№ 
з/п 

Зміст заходу 
Термін 
вико- 
нання  

Викона-
вець 

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний  
результат 

Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

Держа

в- 
ного 

бюдже

ту 

місцевого бюджету 

підпри- 
ємств 

інших  
джерел 

наймену-
вання 

показника 

значення 

показника 

облас- 
ного 

бюджет

у 

бюджету 
міста 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3.16. Захист прав і свобод громадян 

 39. 

Поточний 

ремонт 

службових 

кабінетів 

адміністративної 

будівлі ТСЦ 

№1443 

(м.Краматорськ) 

РСЦ ГСЦ МВС в 

Донецькій 

області, 

розташованої за 

адресою: 

м.Краматорськ, 

вул.Героїв 

Небесної сотні, 5 

2021 

Регіональ

ний 

сервісний 

центр 

ГСЦ 

МВС в 

Донецькі

й області 

(філія 

ГСЦ 

МВС) 

200,0   200,0 

  

відремонто

вано 3  
кабінети  

≈75 м² 

Всього по захисту прав і свобод громадян: 39 заходів 16833,6   16833,6     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3.17.Соціальний захист населення 

 11 

Забезпечення 

надання 

компенсації 

фізичним 

особам, які 

надають 

соціальні 

послуги 

2021 

Управлін

ня праці 

та 

соціально

го захисту 

населення 

2191,0   2191,0 

  кількість 
отримувачі

в 
компенсаці

ї 
за надання 
соціальних 

послуг, 

осіб 

213 

Інші 

завдання. 

Підтримк

а 

незахище

них 

верств 

населення 

12 
Забезпечення 

організації 

надання: 
2021 

Управлін

ня праці 

та 

соціально

го захисту 

населення 

2477,1   2477,1 

  

  

12.2 

матеріальної 

допомоги 

громадянам 

міста, що 

опинились у 

скрутному 

становищі за 

рішенням 

міськради 

2021  845,0   845,0 

  

кількість 

отримувачі

в 

допомоги, 

осіб 

236 

12.3 

матеріальної 

допомоги 

сім’ям, у яких 

виховуються 

діти з 

інвалідністю та 

діти з  

онкологічними 

захворюваннями 

2021  541,0   541,0 

  
кількість 

отримувачі

в 

матеріальн

ої 

допомоги, 

осіб 

85 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 36 

Надання 

матеріальної 

допомоги 

постраждалим 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

2021 

Управлін

ня праці 

та 

соціально

го захисту 

населення 

334,5  334,5  

  кількість 

отримувачі

в 

матеріальн

ої 

допомоги, 

осіб 

231 

Всього по соціальному захисту населення: 37 заходів 687765,2 619878,4 3651,5 64131,6  103,7   

3.19. Житлово-комунальне господарство 
Теплове господарство 

3.2.3. 
Поліпшен

ня 

житлових 

умов 

населенн

я 

13. 

Встановлення 

теплових 

лічильників у 

житлових 

будинках, які 

обслуговуються 

Виробничою 

одиницею 

обласного 

комунального 

підприємства 

"Донецьктеплок

омуненерго" 

"Краматорськмі

жрайтепломереж

а"  (придбання, 

виготовлення 

проєкту та 

встановлення) 

2021 

Управлін

ня 

житлово-
комуналь

ного 

господарс

тва 

12000,0   12000,0 

  

Кількість 

лічильникі

в,  
одиниць 

158 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 14. 

Придбання та 

встановлення 

теплових 

лічильників у 

житлових 

будинках, які 

обслуговуються 

ТОВ 

"Краматорськте

плоенерго"   
(придбання, 

виготовлення 

проєкту та 

встановлення)  

2021 

Управлін

ня 

житлово-
комуналь

ного 

господарс

тва 

1139,0   1139,0 

  

Кількість 

проєктів та 

лічильникі

в,  
одиниць 

9 
 

21 

Всього по тепловому господарству: 14 заходів 55251,0  11589,3 24878,7 18783,0 
 

  

Всього по житлово-комунальному господарству: 38 
заходів 

247063,83  11589,3 212791,53 18783,0 3900,0   

3.23. Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на території міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб 

3.2.3. 
Поліпше

ння 

житлових 

умов 

населенн

я 

6 

Надання 

одноразової 

матеріальної 

допомоги 

ветеранам 

війни з числа 

учасників 

антитерористич

ної операції/ 
операції 

об'єднаних сил 

та членам сімей 

загиблих 

2021 

Управлін

ня праці 

та 

соціально

го 

захисту 

населення 

333,0   333,0   

кількість 

одержувачі

в 

допомоги, 

осіб 

46 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
зазначеної 

категорії 

 9 

Надання 
матеріальної 

допомоги 

особам з 

інвалідністю 

внаслідок війни 

з числа 

учасників 

антитерористич

ної операції та 

членам сімей 

загиблих 

учасників 

антитерористич

ної операції 

2021 

Управлін

ня праці 

та 

соціально

го 

захисту 

населення 

333,0  333,0    

кількість 

одержувачі

в 

допомоги, 

осіб 

46 

Всього по заходам, пов’язаних з наслідками 

проведення ООС, АТО на території міста. Підтримка 

внутрішньо переміщених осіб: 8 заходів. 
220168,5 208911,0 333,0 10923,5  1,0   

3.24. Охорона навколишнього природного середовища 

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4.2.1. 
Удоскона

лення 

системи 

збору та 

переробл

ення 

твердих 

побутови

х 

відходів 

4. 

Придбання 

обладнання для 

збору побутових 

відходів, а саме 

контейнерів 0,5 

м³ для 

роздільного 

збирання ТПВ  

2021 

Управлін

ня 

житлово-
комуналь

ного 

господарс

тва 

1543,73   1543,73   

Придбання 

контейнері

в ємністю  
0,5 м³,  

одиниць 

308 

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду 

4.1.4. 
Зниження 

навантаж

ення на 

атмосфер

не 

повітря 

8. 

Заходи з 

озеленення 

населених 

пунктів 

2021 

Управлін

ня 

житлово-
комуналь

ного 

господарс

тва 

2568,8   2868,8   

Придбання 

та висадка 

дерев, 

кущів, 

квітників 

та догляд 

за ними,  
одиниць 

 

Всього по охороні навколишнього природного 

середовища: 8 заходів 
10891,33   6191,33 4700,0    

 
 

     
 

Секретар міської ради                                                                           І.І. Сташкевич 
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Додаток 2 
до рішення міської ради 
29.09. 2021 № 16/VIII-850 

 

4. Організаційне забезпечення виконання заходів Програми 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу 
Термін 
викона- 

ння  

Викона-
вець 

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний  
результат 

Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

Держав- 
ного 

бюджету 

місцевого бюджету 
підпри- 
ємств 

інших  
джере

л 

найменування 

показника 

значенн

я 

показни

ка 

облас- 
ного 

бюджету 

бюджету 
міста 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Впровадження 

системи управління 

якістю в діяльності 

виконавчого 

комітету 

Краматорської 

міської ради і 

органів місцевого 

самоврядування 

2021 

Виконавчи

й комітет 

Краматорс

ької 

міської 

ради 

1581,65   1581,65   

- системний 

блок; 
 

- БФП; 
 

- обладнання 

для обробки 

звуку 

(бездротове); 
 

- ноутбук; 
 

- планшети з 

чохлами; 
 

- програмне 

забезпечення; 
 

- побудова  

структурованої 

кабельної 

 
2  
 
4 
 
 
1  
 
 
 
9 
 
 

26 
 
 

118  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
мережі в 

будівлі 

виконкому з 

отриманням 

виконавчої 

документації; 
 

- оновлення 

веб-ресурсів 

порталу 

відкритих 

даних 

офіційного 

сайту міської 

ради (портал 

адмін послуг); 
 

- розширена 

технічна 

підтримка та 

розвиток 

системи 

електронного 

документообігу 

АСКОД; 
 

- техпідтримка 

офіційного 

сайту міської 

ради; 
 
- 

адмініструванн

я поштового та 

 
200  

 
 
 
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
 
1  
 
 
 
1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
веб серверу; 

 
- розробка 

проєкту на 

захисне 

заземлення 

серверної  
(каб. 410); 

 
- придбання 

мультимедійної 

техніки, 

комплект; 
 

-придбання 
цифрового 

фотоапарату 

 
1  
 
 
 
1  
 
 
 
 
1 

Всього по організаційному забезпеченню 

виконання заходів Програми: 22 заходи 
9119,65   9119,65     

 
 

Секретар міської ради                                                                                 І.І. Сташкевич 
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Додаток 3 
до рішення міської ради 
29.09. 2021 № 16/VIII-850 

8. Перелік інвестиційних/інфраструктурних проєктів, реалізація яких пропонується у 2021 році   

№ 
з/

п 
Назва проєкту 

Термін 

реаліза

ції 

проєкт

у 

Виконавець 

Коштори

сна 

вартість 

проєкту, 
тис.грн 

Потреба у фінансуванні на 2021 рік, тис.грн   

Результативність 

реалізації проєкту 
(характеристика,  

потужність відповідних 

об'єктів) 

Відповідніст

ь Плану 

заходів з 

реалізації  у 

2021-2023 
роках 

Стратегії 

розвитку 

Донецької 

області на 

період до 

2027 року 

(номер та 

назва 

технічного 

завдання)  

Приміт

ка* 
Всього 

у тому числі: 

кошти державного бюджету 
кошти місцевих 

бюджетів 

Інші 

джерел

а 

фінансу

вання * 

          

Держа

вний 

фонд 

регіона

льного 

розвит

ку 

Інші 

кошти 

державн

ого 

бюджет

у, 

включа

ючи 

цільові 

субвенці

ї з 

державн

ого 

бюджет

у на 

розвито

к 

територі

й* 

Надзвичай

на 

кредитна 

програма 

для 

відновленн

я України 

Європейсь

кого 

інвестицій

ного банку  

Обласн

ий 

бюдже

т* 

 
Міськ

ий 

бюдж

ет 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Охорона здоров'я 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6 

Капітальний 

ремонт приміщень 

будівель КНП 

"ДТМО"по вул. 

Героїв України, 

20, м. 

Краматорськ, 

Донецької області 

з благоустроєм 

території 

2020-
2021 

Управління 

капітального 

будівництва та 

перспективного 

розвитку міста 

Краматорської 

міської ради 

74 183,95 27215.,34 
   

7710,00 19505,34 
 

Заміна інженерних 

мереж 

(водопостачання, 

водовідведення, 

вентиляція, 

опалення, 

кондиціювання), 

монтаж системи 

протипожежної 

безпеки, 
встановлення 

системи евакуації 

людей з голосовим 

оповіщенням 

2.2.1.    
Підвищення 

якості і 

загальної 

доступності 

медичних 

послуг у 

містах та 

сільській 

місцевості 

* за 

рахунок 

коштів 

субвенц

ії з 

обласно

го 

бюджет

у на 

соціаль

но-
економі

чний 

розвито

к 

територ

ій 

7 

Реконструкція 

системи 

киснепостачання 

(зовнішні мережі) 

КНП «Міська 

лікарня №1» 

Краматорської 

міської ради з 

встановленням 

кисневого 

газифікатора за 

адресою:вул.Олек

си Тихого, 17, 

м.Краматорськ, 

Донецька область 

2021 

Управління 

капітального 

будівництва та 

перспективного 

розвитку міста 

Краматорської 

міської ради 

ПКД в 

розробці 
3400,00    3400,00   

Встановлення 

обладнання по 

прийому, 

зберіганню, 

випарюванню та 

розподілу кисню 

2.2.1.    
Підвищення 

якості і 

загальної 

доступності 

медичних 

послуг у 

містах та 

сільській 

місцевості 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8 

Реконструкція 

системи 

киснепроводу з 

розміщенням 

резервуару для 

зберігання кисню 

(забезпечення 

киснем хворих на 

COVID-19) у 

відділеннях 
КНП «Міська 

лікарня №1» 

Краматорської 

міської ради з 

встановленням 

кисневого 

газифікатора за 

адресою: вул.Оле-
кси Тихого, 17, 

м.Краматорськ, 

Донецька область 

2021 

Управління 

капітального 

будівництва та 

перспективного 

розвитку міста 

Краматорської 

міської ради 

ПКД в 

розробці 
6100,00    6100,00   

Встановлення 

обладнання по 

прийому, 

зберіганню, 

випарюванню та 

розподілу кисню 

2.2.1.    
Підвищення 

якості і 

загальної 

доступності 

медичних 

послуг у 

містах та 

сільській 

місцевості 

 

Всього по охороні здоров'я: 8 проєктів 264574,98 195146,04   132819,30 29210,04 33116,70  
      

Житлова політика 

3 

Комплексна 

забудова 

житлового району 

«Європейський» з 

багатоквартирним

и житловими 

будинками з 

вбудовано – 
прибудинковими 

приміщеннями у 

межах 

сул.Софіївська та 

вул.Бородіно у 

м.Краматорськ, 

Донецької області 

2021 

Управління 

капітального 

будівництва та 

перспективного 

розвитку міста 

Краматорської 

міської ради 

 5500,00     5500,00  

Розробка ПКД, 

інженерно-
геологічні 

вишукування, 

інженерно-
геодезичне знімання, 

отримання 

технічних умов 

3.2.3. 
Поліпшення 

житлових 

умов 

населення 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4 

Реконструкція 

нежитлової 

будівлі під житло 

для переселенців з 

розміщенням 

спортивного та 

дитячого 

майданчиків за 

адресою:вул.Абая, 

4 смт.Біленьке, 

м.Краматорськ, 

Донецька область 

(коригування) II 
пусковий 

комплекс 

2021 

Управління 

капітального 

будівництва та 

перспективного 

розвитку міста 

Краматорської 

міської ради 

 4991,32    4991,32      

Всього по житловій політиці: 4 проєкти 12 345,804 16721,33    4991,32 11730,01  
      

Громадські будівлі 

3 

Будівництво 

будівлі Центру 

надання 

адміністративних 

послуг по вул. 

Паркова в районі 

будинку № 16 в 

м.Краматорськ 

Донецької області 

(коригування) 

2019-
2021 

Управління 

капітального 

будівництва та 

перспективного 

розвитку міста 

Краматорської 

міської ради 

84955,53 34038,69    7000,00 27038,69  

Будівництво будівлі 

центру надання 

адміністративних 

послуг: 
трьохповерхова 

будівля, з 

цокольним поверхом 

та 

теплогенераторною; 
- благоустрій 

прилеглої території з 

улаштуванням 

дитячого 

майданчику та 

зелених насаджень; 
- влаштування 

відкритого паркінгу. 

3.2.1. 
Підвищення 

якості та 

доступності 

адміністрати

них та 

соціальних 

послуг 

  

Всього по громадським будівлям: 4 проєкти 108762,14 46037,11  217,40  7000,00 38819,71  
      

Всього по місту: 79 проєктів 1632608,06 968098,18 0 120648,27 464 446,31 165567,38 214536,22 2 900,000       

 

Секретар міської ради                                                                                                                                               І.І. Сташкевич 
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Додаток 4 
до рішення міської ради 
29.09. 2021 № 16/VIII-850 

 
9. Джерела та обсяги фінансування Програми у 2021 році 

9.1. Фінансове забезпечення заходів Програми 
 

(тис.грн.) 

Напрями реалізації заходів 
Кількість 

заходів 

Витрати на реалізацію 

Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

державного 

бюджету 

місцевого бюджету 
підприємств 

інших 

джерел обласного 

бюджету 
міського 

бюджету 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Захист прав і свобод громадян 39 16833,6   16833,6   

Соціальний захист населення 37 687765,18 619878,4 3651,5 64131,58  103,7 

Житлово-комунальне 

господарство 
38 247063,83  11589,30 212791,53 18783,00 3900,00 

Заходи, пов’язані з наслідками 

проведення ООС, АТО на 

території міста. Підтримка 

внутрішньо переміщених осіб 

19 220168,5 208911,0 333,0 10923,5  1,0  

Охорона навколишнього 

природного середовища 
8 10891,33   6191,33 4700,00  

Організаційне забезпечення 

виконання заходів Програми 
22 9119,65   9119,65   

ВСЬОГО: 316 1 665 975,945  834 818,492  38 957,298  611 034,967  173 810,488  7 354,700  
 

 
 

     
 

Секретар міської ради                                                                           І.І. Сташкевич 
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Додаток 5 
до рішення міської ради 
29.09. 2021 № 16/VIII-850 

9.2. Фінансове забезпечення 
інвестиційних/інфраструктурних проєктів  розвитку Програми 

Назва розділу Кількість 

проєктів 
Потреба у фінансуванні на 2021 рік, тис.грн 

Всього у тому числі: 
кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів Інші 

джерела 

фінансуванн

я 

Державний 

фонд 

регіональног

о розвитку 

інші кошти 

державного 

бюджету, 

включаючи 

цільові 

субвенції з 

державного 

бюджету на 

розвиток 

територій 

Надзвичайна 

кредитна 

програма для 

відновлення 

України 

Європейського 

інвестиційного 

банку  

обласний 

бюджет 
 міський 

бюджет 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Охорона здоров'я 8 195146,04     132819,30 29210,04 33116,70   
Житлова політика 4 16721,33       4991,32  11730,01 

 Громадські будівлі 4 46037,11   217,400    7000,00 38819,71   

Всього по місту: 79 968098,18   120648,27 464446,31 165567,38 214536,22 2900,000 
         
         

          
 


